
WIELKA RYWALIZACJA 

OTWARTEGO TURNIEJU 

ADMINISTRACJI 

- REGULAMIN -



§ 1
Cel:

• Integracja  i  popularyzacja  aktywności  ruchowej  wśród  mieszkańców
powiatu.

• Promowanie  zdrowego  stylu  życia,  oraz  aktywności  ruchowej,
jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.

• Promocja szeroko rozumianej zrównoważonej gospodarki odpadami,

• Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych
ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,

• Pobudzenie kreatywności,

• Poszerzenie  i  wzmocnienie  współpracy  władz  samorządowych,
organizacji  pozarządowych,  organizacji  pozarządowych,  jednostek
samorządowych,

• Wyłonienie najsprawniejszych osób i reprezentacji poszczególnych jst,

• Dobra zabawa,

• Możliwość porównania własnych umiejętności z jst ościennymi,

• Promocja jst, 

§ 2.
Organizatorzy

Urząd Gminy w Wicku i podległe jednostki organizacyjne

§ 3.
Termin: 

21 lipca  2013 r. od godziny 15 - 17

§ 4.
Miejsce: 

Boisko sportowe „ Chrobry” w Charbrowie



§ 5.
Zgłoszenia: 

Zgłoszenia  należy  przekazywać  w  postaci  listy  uczestników  wg  wzoru
przekazanego  przez  organizatora  w  terminie  do  12  lipca  2013  r.  pocztą
elektroniczną na adres biptur@wicko.pl lub faksem:(59) 8611 -101 lub osobiście
do Urzędu Gminy w Wicku – pok. nr 7, osoba do kontaktu: Anna Drzazgowska,
Tel. (59) 8611-182 wew. 35

§ 6.
Reprezentacje poszczególnych jst: 

• Powinny  składać  się  z  pracowników  urzędu,  jednostek
podporządkowanych,  sołtysów,  radnych,  organizacji  pozarządowych.
Wyklucza się udział osób uprawiających sport wyczynowo.

• Powinna składać się z 5 osób. 

§ 7.
Pracą Jury kieruje:

Przewodniczący  wybrany  przez  członków  Jury.  Każda  jednostka  wyznacza
swojego rzecznika do pracy w jury (zgłoszenia do 21 lipca 2013 r. ).

§ 8.
Zaproszone jst do rywalizacji:

• Gmina Lębork

• Gmina Łeba

• Gmina Cewice

• Gmina Nowa Wieś

• Gmina Wicko 

• Gmina Nawojowa - partner gminy organizującej turniej

• Gmina Besellare 

• Gmina Gniewino

• Gmina Choczewo

• Gmina Główczyce



§ 9.
Punktacja:

Przewiduje się następującą punktację w poszczególnych konkurencjach:

• Miejsce  I  –ilość  drużyn  +2,  tzn.  w  przypadku  7  drużyn:  
7 pkt+2 pkt. = 9 pkt.

• Miejsce II –ilość drużyn,  tzn. w przypadku 7 drużyn 7 pkt.

• Miejsce III –ilość drużyn -2, tzn. w przypadku 7 drużyn -2 pkt.=5 pkt.

• Miejsce IV –ilość drużyn -4, tzn. w przypadku 7 drużyn -4 pkt.=3 pkt.

• Miejsce V –ilość drużyn -5, tzn. w przypadku 7 drużyn -5 pkt.=2 pkt.

• Miejsce  VI  –  ilość  drużyn  –  6,  tzn.  w  przypadku  7  drużyn:  
7 pkt. – 6 pkt. = 1 pkt.

• W przypadku mniejszej ilości  drużyn punktacje pomniejsza się o ilość
nieobecnych. Przy miejscach exequo drużyny startują do dogrywki. 

§ 10.
Kapitan drużyny:

Kapitanem drużyny jest Wójt/Burmistrz, w uzasadnionych przypadkach osoba
wyznaczona.

§11.
Nagrody:

• Po  zakończeniu  i  podsumowaniu  całego  turnieju  wszystkie  drużyny
otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody niespodzianki.

• Nagroda  publiczności  –  publiczność  głosuje  na  najlepszą  drużynę
(gospodarz wykluczony).

§ 12
Ubiór uczestników: 

Koszulki w kolorach ustalonych z organizatorem.



§13.
Dojazd uczestników: 

Na koszt własny.

§ 14.
Wyżywienie: 

Organizator  zapewnia  gorącą  zupę,  oraz  kawę,  herbatę,  ciasto  i  napoje
chłodzące dla uczestników, dla widzów - gorąca zupa. 

§ 15.
Ubezpieczenie uczestników turnieju:

We własnym zakresie.

§16. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników

zgłoszonych do udziału w poszczególnych konkurencjach.

§17.
Organizator zapewnia:

1. Obsługę medyczną,

2. Nagłośnienie,

3. Ochronę,

§18.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy, które nie zostały przekazane
do depozytu.



§ 19.
Wykaz bloków konkurencji:

Blok I – promocja jst – oceniany łącznie cały blok

konkurencja polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu: 

• tekstu –scenki, piosenki który w sposób dowcipny, zgrabny, przekorny i
zaczepny,  czy  nawet  prowokacyjny  będzie  wyzywał  na  pojedynek
wszystkie drużyny, a jednocześnie będzie promował swoją gminę. 

• przygotowaniu stoiska promocyjnego jst.

Blok II –sportowo–rekreacyjno - edukacyjny mający na celu promocję szeroko
rozumianej zrównoważonej gospodarki odpadami. 

• Segregacja śmieci na czas.

• Rozpoznawanie oznakowań z opakowań.

• Ekologiczna gra w kręgle.

• Konkurencja niespodzianka.

§ 20.
Patronat medialny: 

Patronat medialny obejmują lokalne media..



ZGŁOSZENIE

I. DANE JST

Nazwa JST:

Adres:

Tel: Fax: e-mail:

II. DANE UCZESTNIKÓW

l.p. Imię i nazwisko wiek
Nazwa jednostki 

lub organizacji pozarządowej

1.

2.

3.

4.

5.

III. DANE RZECZNIKA DO PRACY W JURY

l.p. Imię i nazwisko
Nazwa jednostki 

lub organizacji pozarządowej

1.


	WIELKA RYWALIZACJA

